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Strategisk kompetensförsörjning

Sammanfattning
Revisorernahar i sin risk- och väsentlighetsbedömningbeslutat att genomföraen gransk-
ning av kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning utifrån följande fråga:
Bedriver' kommunsiyrelsen ett ärtdantålsenligt k0mpet‘er'1sfi)'rsc'irjningsarbeteför att
säkra behovav personal och kompetens.

Efter genomförd granskning är den sammanfattadebedömningen att kommunstyrelsen
inte helt bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsötjningsarbete för att säkrabehov av
personal och kompetens.Den sammanfattadebedömningen grundar sig på de individu-
ella bedömningarna för Iiedanståendekontrollmål.

Juni
Sala
PwC

1. Framtida personal- och kompetensförsöijningsbehov är tydliggiort

Delvis uppfyllt. Dct finns en tydlighet av framtida personaloch kompetensförsörj-
ningsbehovinom de egnaverksamheternaoch det finns enviss kommunövergripande
uppfattning om situationen ochbehoven.Det finns ävenen medvetenhetom att det
finns utmaningar framöver gällande kompetens-ochpersonalbehov.Det pågårett ar-
bete med att ta fram och dokumentera kompetensbehovi en plan, bådekommunöver-
gripande och inom skolan vilket vi bedömer positivt.

2. Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera;
framtida kompetens- och personalförsöljning
kompetensutveckling av befintlig personal
framtida chefsförsörjning

Uppfyllt. Det är klart i organisationen var framtida kompetens-ochpersonalförsörj-
ning, kompetensutveckling av befintlig personal samt framtida ehefsförsötjning han-
teras. Dock finns en efterfrågan av att utöka stödet inom personalkontoret för att an-
passastill vcrksatnheternasbehov.

3. Stödet till chefer är säkerställt för att hantera;
framtida kompetens- och personalförsörjning
kompetens utveckling av befintlig personal
framtida ehefsförsörjning

Delvis uppfijui. Chefernahar stöd i att hantera kompetens-och personalförsörjning
både i form av statistik och i viss Inån äveni rekryteringsproeessenav HR-specialister.
Cheferoch övriga Inedarbetarehar tillgång till anpassadeutbildningar för kompetens-
utveckling.

4. Avrapportering till komnmnstyrelsen sker av effekter av vidtagna åt-
gärder.

Delvis uppfyllt. Vi bedömer att den löpande rapporteringen avseendekompetens- och
personalförsörjningen i huvudsak sker till arbetsgivarutskottet.Vi bedömer att styrel-
sensom helhet bör få återkommande rapporter rörandekompetensförsörjningert för
att kunna leda och samordnapersonalpolitiken. I övrigt redovisasendastarbetet till
konununstyrelsen muntligt i sambandmed (lelår- ochårsbokslut.
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Strategisk kompetensförsörjning

1. Inledning

_;4..:1. Btlicgrund
En framtida obalanskommer att råda mellan tillgång tillarbetskraft bland de iy1'kesve1'k~
sam ålder och de som är i behov av stöd och service från kommunerna. Att ligga i fas inom
nya kompetensoinråden och att upprätthålla kompetens inom olika spetsområden och på
nyckelbcfattningar är andra utmaningar konnnunerna generellt står inför. Hur kommu-
nen arbetar med dessa frågor år avgörande för hur tillgången till stöd och service säkras
framöver. Sala kommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl
för att granska kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning.

1.2. Sufte, revisionsiirägtt och *revisionskriterrier
Granskningens syfte är att besvara följande revisionsfråga:

Bedriver kommunstyrelsen ett ändamålsenligt kompetensförsöljningsarbete
för att säkra behov av personal och kompetens?

För att besvara revisionsfrågan utgår vi från följande kontrollmål:

1. Framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov är tydliggjort.

2. Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera;

- Framtida kompetens- och personalförsörjning.
- Kompetensutveckling av befintlig personal.
- Framtida chefsförsörjning.

3. Stödet till chefer är säkerställt för att hantera;

- Framtida kompetens- och personalförsörjning.
- Kompetensutveckling av befintlig personal.
- Framtida chefsförsörjning.

4. Avrapportering till kommunstyrelsen sker av effekter av vidtagna åtgärder.

Rcvisionskriterier' till granskningen utgörs av fullmäktiges uppdrag.

1.3. AI5g7*éEn§I‘1.in.g
Granskningen avser kommunstyrelsens övergripande arbete med en fördjupning inom en
förvaltning -skola.

1.4. Me rod
Genomgång av Sala kommuns dokumentation avseende strategisk kompetensförsörjning.

Intervjuer har genomförts med personalchef för att följa styrning och uppföljning (styre
kedjan) samt skolchef för att se följsamhet till arbetet i praktiken.
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Strategisk kompetensförsörjning

2. Iakttagelser och bedömningar

För varje avsnitt nedanåterges aktuellt kontrollmål nedanför rubriken. Efter det present-
eras först en redogörelse för kommunövergripande iakttagelser och sedanfördjupning
inom skolan. Slutligen görs bedömning.

2.1. l*'r(m1il‘ida _pe‘rsso:vml--och knm1Jei‘ensgf61*s(iI;j nin_q.<s~-
behov

Kontrollmål 1: Framtida personal och kompetensförsörjningsbehov är tyd-
liggjort.

2.1.1. Ia!<tt(1gelser kominunöuergrzpande
Av intervjuer framgår att det kommunövergripande arbetet med personal- och kompe-
tensförsörjningsbehovet bedrivs mer kortsiktigt (årsvis) där arbetet bedrivs framförallt
inom de egna verksamheterna. Enligt utsago finns en kommunövergripande ”syn” på per-
sonal- och kompeteusförsörjningsbehovet i form av statistik kring genomförda och öns-
kade rekryteringar, pensionsavgångar och omvärldsbevakning av löneläget för kommu-
nens yrkesgrupper för att vara konkurrenskraftiga. Arbetet med att planera, skapa attrak-
tiva arbetsplatser, analys av läget och kompetensbehovet samt rekrytering sker ute i verk-
samheterna med stöd från HR.

Personalchef har fått i uppdrag av ordförande för arbetsgivarutskottet att ta fram en över-
gripande kompetensförsörjniugsplan för att ligga steget före när det gäller att behålla och
rekrytera kunnig personal och vara konkurrenskraftiga mot marknaden och andra kom-
muner. Det finns en framtagen plan som kan ses som ett embryo. Den togs fram i samver-

kan med VKL, i ett projekt kallat Lyskraft, ett länsgemensamt projekt för VKL*med upp-
drag att ta fram en kompetensförsörjningsplan.

När det gäller framtida personalförsörjningsbehov bevakas pensionsavgångar löpande och
presenteras vid del- och årsbokslut. Två gånger om året görs även en kommunövergri-
pande inventering av verksamhetsutveckling i samverkan med Arbetsförmedlingen. In-
venteringen syftar till att ge kännedom om antalet sysselsatta, antal rekryteringar, kom-
mande sex månaders rekryteringsbehov, upplevd arbetsbrist vid rekryteringar de Senaste

sex månaderna, brist på arbetskraft samt påverkan och konsekvenser av arbetskraftsbris-
ten för aktuellt arbetsställe.

2.1.2. iakttagelser skolans ve.>rlcs(zml1ei‘
Skolehefen anser sig ha en övergripande bild av personal- och lcompetensförsörjningsbe-
hovet. Ett utkast till kartläggning av kompetensförsörjning för åren 2017-2021 har tagits

fram inom verksamheten för skolan. Arbetet med utkastet påbörjades december 2016. l
framtagandet har man utgått från SKL2skrifter. Kompetensförsörjningsplanen syftar till
att utifrån identifierade utmaningar stödja skolnämndens och verksamhetens aktiviteter
för att rekrytera och behålla och attrahera medarbetare i förskola och skola. Man har

i Västmanlands Kommuner och Landsting
2 Sveriges Kommuner och Landsting
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Strategisk kompetensförsörjning

identifierat kompetenser och yrkesgrupper som man har behov av idag och inom fyra år.
Det finns behov av samtliga kompetensområden inom skolan.

Hittills anses det inte funnits problem att rekrytera chefer grupper som anses svåra att

rekrytera idag år yrkeslärare, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och övriga katee
gorier av lärare samt elevhälsopersonal.

Bedömning
Delvis uppfyllt. Det finns en tydlighet av framtida personal och kompetensförsörjningse
behov inom de egna verksamheterna och det finns en viss kommunövergripzinde uppfatte
ning om situationen och behoven. Det finns även en :medvetenhet om att det finns utma»
ningar framöver gällande kompetcnsw och p€1‘SO11E11b€l1OV.Det pågår ett arbete med att ta
fram och dokumentera kompetensbchov i en plan, både kommunövergripande och inom
skolan vilket vi bedömer positivt.

2.2. Ansvar (ich orgawriscrlion.
Kontrollmål 2: Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera; fram-
tida kompetens- och personalförsörjlting, kompetensutveckling av befintlig
personal samt framtida chefsförsörjning.

Enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 2014-12-15, ligger det i kommunstyrel-
sens lednirlgsfunktion att leda och samordna personalpolitiken.

füfffffifjefSêl',(0112I?!ltJ1Öt?EI'gI°f])('I?MIG
Förvaltningarna i Sala kommun är organiserade i kontor och organisatoriskt placerade
inom kommunstyrelsens förvaltning. Inom kommunstyrelseförvaltningen finns ett perso-
nalkontor som leds av en personalchef. Inom personalkontoret finns fyra Hit-specialister.
Personalkontoret hanterar framförallt rekryteringar av chefer och specialistkompetens
samt arbetet med sjukrehabiliteringar. Enligt intervjuer har respektive chef kontroll på
den egna verksamhetens framtida kompetensförsörjningsbehov utifrån sitt chefsuppdrag.

Av intervjuer framgår att det är en tydlig organisation för var ansvar finns för att hantera
framtida kompetensw och personalförsörjning, kompetensutveckling samt framtida chefs-

försörjning.

Flktllilltlätk0l11])E‘.lC1]S~'0C1]pt!rm>11::Ll1:'61'si51;ining;

Enligt intervjuer har respektive chef ansvar för den framtida kompetcns- och personalför-
sörjningen inom den egna organisationen.

Kompetcnsiitveckling av befintlig personal

Varje medarbetare och chef gör en medarbetarplan / utvecklingsplan i samband med med-
arbetarsamtalet. Idokumentet för Meda1'betar'sar71iaI e medarbetarplcm framtaget av
personalkontoret framgår att chefen ska ge medarbetaren en personlig återkoppling gåi=

lande bland annat Litvecklingsbehoxrvilket ska resultera i en medarbetarplan som ska fölw
jas upp vid nästa medarbetarsamtal. Medarbetaren ska innan medarbetarsamtalet gå ige-

nom sin individuella medarbetarplan för att se hur personliga mål och utvccklingsinsatser
fallit ut samt se över behov av ltompetenstttveclding för att möta uppdragets krav framö-
ver.

Juni2017
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Strategisk kompetensförsörjning

linmiticiti L‘11efE:‘f("51‘S(-’3I'_i111113

Enligt intervjuer sköts den framtida chefsförsörjningen internt. De anställda som uttryck-
eri sin medarbetarplan att de är intresserade av Chefskap och anses ha förutsättningarna
kan nomineras för ”aspirantprogratnmet” via Ledarakadetni i Västmanlands län via VKL.
Sala kommun garanteras två platser i programmet varje år. I år deltar sex chefer och för år
2018 har fem platser begärts. Aspirantprogrammet syftar till att på sikt säkra tillgången
på chefer och ledare och ska ge en ökad förståelse för vad ledarskap innebär och ledar-
skapets betydelse för utveckling av individ och verksamhet.

2.2.2. Iokttczçjelser slcolcms uerlcsctnzhei'
Inom skolans verksamhet finns ca 800 anställda med ca 20 chefer. Det finns en särskild
HR-assistent tillsatt för barn 8: utbildning. Av intervjuer framgår att varje chef inom verk-

samheten har ansvar att se över sina behov av personal och kompetens och rapportera till
skolchef. Skolehefen rapporterar sedan vidare till personalchef.

liianiticlei lcompetens- och pcitâçnralförsörjltiiig

Det är tydligt att respektive chef har ansvar för kompetens- och personalförsörjning. Che-

ferna inom skolans verksamhet kan ta stöd av en särskild HR-assistent som är tillsatt för
skolans område.

Kompetensiitrtvckiiiig av befintlig pcrscanal

Enligt intervjuer planerar varje rektor för insatser vid studiedagar och liknande för sin
personal. Det finns ett visst samarbete mellan de olika rektorerna inom respektive om-
råde; förskola, grundskola, gymnasiet, osv. Inom fritidshemmen finns en fritidshemsut-
vecklare som stödjer rektorerna i lcompetensutvecldingen. Rektor är den som tillsammans
med medarbetaren, genom medarbetarplanen, letar tillgängliga och aktuella utbildningar.
Det finns inget samarbete med HR gällande kompetensutvecklingen av befintlig personal.

Framtida chcfsf61'si51‘_ining
Enligt intervjuer sköts den framtida chefsförsörjäiingcn av skolchefen med hjälp av perso-
nalkontoret.

2242.3. Bcdtánntiraçj
Uppfylh‘. Det är klart i organisationen var framtida kompetens- och personalförsörjning,
kompetensutveckling av befintlig personal samt framtida chefsförsörjning hanteras. Dock
finns en efterfrågan på ett utökat stöd från pcrsonalkontorct för att anpassas till verksam-
heternas behov.

2.3. Stödet' till cftefer
Kontrollmål 3: Stödet till chefer är säkerställt för att hantera; framtida kom-
petens- och personalförsörj ning, kompetensutveckling av beñntlig personal
samt framtida chefsförsörjning.

En del i det samlade stödet till chefer år styrande och stödjande dokument. Som vi tidi-

gare nämnt bevakar personalkontoret pensionsavgåingar löpande. Det har även tagits fram

en mall för att varje medarbetare/ chef ska kunna göra en utvecklingsplan i samband med
medarbetarsamtalet. Det pågår ett arbete med att ta fram en övergripande kompetensför-

sörjningsplan. Det finns ingen skriftlig ansvarsfördelning.
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Strategisk kompetensförsörjning

I Budget 2017pIar12018-2019,antagen2016-11-28framgår att Salakommuns Visionär
att vara en attraktiv arbetsgivare inom perspektivet ”medarbetare”. Inom perspektivet
finns tre mål; trygg, säkeroch Litvecklandearbetsmiljö, delaktighet och inflytande för
medarbetarna samt tydligt och bra ledarskap.

2.3.1. Ia/cttagelser Icon:munöuerç]ripanrlcz
Framtitlet komptttciis- och personalförsöijiiing
Gällandeframtida kompetens- och personalförsörjning såuppgespersonalkontoret finnas
tillgänglig för att gechefer stöd vid rekrytering av nya cheferoch specialister.Vid dessa
rekryteringar deltar HR-speeialisternavid intervjuer ochliknande som stöd till cheferna.
Diskussioner och planer på att utöka stödet till att omfatta reloytering av fler personalka-
tegorier inom framförallt bristyrken uppges pågå för tillfället. Utöver detta så bistår per-
sonalkontoret med statistik över antalet medarbetaresom når pensionsåldersamt bevak-
ning av de som nå 67 år.

Underställda chefer uppges i övrigt ha stöd av kontorschef vid planering av framtida
kompetensbehov.

Koinpetelisut\'eckling av befintlig personal
Personalkontoret erbjuder ett antal utbildningar för kommunens chefer varje år. Dessa
utbildningar omfattar områdena arbetsmiljö, arbetsrätt och LAS. Cheferhar utöver det
tillgång till ca 200 kortare utbildningar genom ett licensavtalmed iKnow. Dessautbild-
ningar har formen avvideoföreläsningar och kan sespå mobil eller dator och omfattar
ämnen som individuell lönesättning, förändringsledarskap,medarbetarsamtaloch hälso-
främjande ledarskap. Utbiklningairna uppgesävenkunna genomföras i grupp eller indivi-
duellt såatt användarnakan ta del av innehållet på egnaförutsättningar. Vid intervju så
framkommer att personalavdelningenhar möjlighet att sehur mångagångeren utbild-
ning har visats men inte exaktvem det är som har deltagit.

Chefernahar ävenvia ledarakademin tillgång till ett utbud avutbildningar samt mallar
för utvecklingsplaner till sina medarbetare.

Framtitla cliofsförsörjning

Som tidigare nämnts har chefer utökat stöd från personalkontoret vid rekrytering av nya
chefer. HR-specialistei' från kontoret deltar vid anstållningsinteivjuer och liknande.

F"r att säkerställa försörjningen av framtida chefer inom den egnaorganisationensåär
Sala kommun medlem i den ledarakademi som drivs av Västmanlands kommuner och
landsting. Akademin erbjuder ett Aspirantprogram för medarbetaresom är intresserade
av och sombedömsav chef ha förutsättningar för framtida arbetesom chef eller ledare.

2.3.2. I(IkH‘(I_(}eIs<e1'skolans verksam/let'
Framtida 1((_llI‘I})(,‘.1'Q]1S~och pcrsonaliiirsiiriiiing
Inom barn och utbildningskontorets uppgesdet konstant finnas ett behov av lärare och
fritidspedagoger. Rekryteringsarbetet upptar mycket av rektorernastid. Kontoret uppges
få stöd i rekryteringen av lärare från en PIR-assistentfrån personalkontoret eftersom detta
har bedömtsvara ett bristyrke. Kartläggning av framtida personalbehovuppgesävenall-
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Strategisk kompetensförsörjning

tid finnas tillgänglig för att ha kontroll över situationen. Personalkontoret uppges även
vara i färd med att fylla i en tabell som beskriver behoven de kommande 3-4 åren.

Som tidigare nämnts uppges skolchefen även vara i fard med att ta fram en kompetensför-
sörjningsplan, arbetet påbörjades i december. Planen ska bland annat beskriva behoven
inom samtliga kompetensområden samt åtgärder och aktiviteter för att kunna möta beho-
ven. Detta dokument uppges förtydliga vad chefer ska fokusera på.

Koinpetciistitveckling an'lnefintlig;persoltzil

Inom skolans verksamhet fördelas relativt få chefer på många medarbetare. För att
minska belastningen av personalansvaret på cheferna har nyligen en omorganisering av
förskolan skett. Omorganisationen innebär ett större delat ansvar med två chefer på varje
enhet. Förskolecheferna uppges även numera jobba i team för att minska arbetsbördan.
Liknande omorganisationer är planerade för grund- och sårskolan.

Samtliga rektorer uppges antingen ha genomgått rektorsutbilcining eller genomgår ut-
bildning just nu. En person har genomgått rektorslyftet, ytterligare en person har genom-
gått ledarutbildning och en pågående, via ledarakadernin.

Det uppges inte finnas specifika budgetpostei* avsatta för kompetensutveckling. Cheferna
beslutar om hur resurserna fördelas och de uppmanas att göra detta på ett smart sätt. I så
fall frigörs medel som kan utnyttjas för kompetensutvecklingen.

Övergripande satsningar på lcompetensutveckling sker även från centralt håll på barn- och
Utbildningskontoret. Det förekommer även gemensam satsningar tillsammans med skol-
verket på kompetenshöjande åtgärder i samband med målhöjning av nyanlända samt
matte- och läslyftet till exempel.

l71'zit1iti(.la1chcfsfåitxséirjning

För tillfället uppges chefsförsörjningen inom barn- och utbildningskontorets verksamhet
inte vara ett problem. Skolchefen har inte upplevt samma svårigheter att rekrytera nya
chefer som i de övriga bristyrkeskategorier.

,a.3.;-;. Iåectöirznizzg
Delvis ltppfljfff. Chefcrna har stöd i att hantera kompetens- och personalförsörjning både i
form av statistik och i viss mån även i rekryteringsprocessen av HR-spceialistcr. Chefer
och övriga medarbetare har tillgång till anpassade utbildningar för kompetensutveckling.

204. A15rctpp0i'tering fill ?c0i:a':iz11n;s°iyIr°elsen
Kontrollmål 4: Avrapportering till kommunstyrelsen sker av effekter av vid-
tagna åtgärder.

1'_).l4lII iakttagelser kommunöLiergriptzrirlc
Avrapportering av och samarbete kring kommunens personal- och kompetensförsörj-
ningsarbete uppges ske löpande under året mellan personalkontoret och kommunstyrel-
sens arbetsgivarutskott. Detta uppges ske vid utskottets ordinarie sammanträden.

Återrapportering till kommunstyrelsen uppges ske genom presentationer från kontors-

ehcferna i samband med dclår- och årsbokslut.
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,2..4..9.. In/clfa_(}e.lserskolans uerlcscunfzct
Äterrapporterar genom det som skickasin till årsbokslutet men fokus ligger inte på dessa
områden. Nämnden tar del av information med jämna mellanrum, och (lå framförallt i
form av effekterna av ekonomiska- och lönesatsningar.

Varken nämnden eller arbetsgivarntskottet uppges ha efterfrågat någon specifik återrap-
portering på området. Deövergripande perspektiven presenterasi vissasammanhangtill
politiken men då samband med framtida utmaningar. Dettauppgesskebådevid bok-
slutsberedningen och årsredovisningsbereclningeni mars respektivejuni.

2.4.3. Iåeciömizing
Delvis uppfyllt. Vi bedömer att den löpande rapporteringen avseendekompetens"och
personalförsörjningen i huvudsak sker till arbetsgivarutskottet.Vi bedömer att styrelsen
som helhet bör få återkommande rapporter rörande kompetensförsörjningen för att
kunna leda och samordna personalpolitiken. I övrigt redovisasendastarbetet till kom-
munstyrelsen muntligt i samband med delårnoch årsbokslut.
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C I O O C

3. Revtstonell bedömning
Efter genomförd granskning år vår sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbeteför att säkrabehov avper-
sonal och kompetens.

Densammanfattade bedömningen grundar sig på de individuella bedömningarna för
Iiedanståendekontrollmål.

5. Fralntida pcrsonal- och kompctensförsörjningsbehov är tydliggiort

Delvis uppfijllt. Det finns en tydlighet av framtida personaloch kompetensförsörj-
ningsbehov inom de egnaverksamheterna och det finns enviss kommunövergripande
uppfattning om situationen ochbehoven. Dct finns ävenen medvetenhetom att det
finns utmaningar framöver gällandekompctens- ochpersonalbchov.Det pågår ett ar-
bete med att ta fram och dokumentera kompetensbehovi en plan, bådekommunöver-
gripande och inom skolan vilket vi bedömer positivt.

6. Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera;
- framtida kompetens- och pcrsonalförsörjning
- kompetensutveckling av befintlig personal
- fralntida chefsförsörjning

Uppfylft. Det är klart i organisationenvar framtida kompetens-och personalförsörj-
ning, kompetensutveckling avbefintlig personal samtframtida chefsförsörjning han-
teras. Dock finns en efterfrågan av att utöka stödet inom personalkontoret för att an-
passas till verksamheternas behov.

7. Stödet till chefer är säkerställt för att hantera;
- framtida kompetens- och personalförsörjning
- kompetensutveckling av befintlig personal
- framtida chefsförsörjning

Delvis uppfjllr. Chefernahar stöd i att hantera kompetens-och personalförsöljning
bådei form av statistik och i viss mån även i rekryteringsprocessenav Hit-specialister.
Cheferoch övriga medarbetarehar tillgång till anpassadeLitbildningar för kompetens-
utveckling.

S. Avrapportering till kommunstyrelsen sker av effekter av vidtagna åt-
gärder.

Delvis uppfyllt. Vi bedömer att den löpande rapporteringen avseendekompetens- och
personalförsörjningen i huvudsak sker till arbetsgivarutskottet.Vi bedömer att styrel-
sensom helhet bör få återkommande rapporter rörande kompetensförsörjningen för
att kunna leda och samordnapersonalpolitiken. Iövrigt redovisasendastarbetet till
kommunstyrelsen muntligt i sambandmed delår- ochårsbokslut.
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3.1. Re.lmnzmenclcziimrm°
Utifrån genomförd granskning och ovanstående bedömningar vill vi lämna rekommendatn
ion om att kommunstyrelsen vidtar åtgärder avseende följande:

- säkerställer att det arbetas fram en sammanhållen och övergripande bild av det fram-

tida kompetensförsöijningsbchovct i kommunen, som kan användas för att bedriva
ett strategiskt arbete rörande dessa frågor. Detta kan rimligen också relateras till det
arbete som nu bedrivs rörande kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

— Säkerställer att kompetensförsörjningsfrågorna mer regelbundet görs till en åter»
kommande punkt på kommunstyrelsens sammanträden. för att säkerställa att den blir
ett fokusområdc.
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